UCHWAŁA NR XI/80/2019
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.
2019, poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. 2018, poz.870) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 28.11.2019 r. wniesionej przez adwokata Renatę Sutor,
dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego postanawia się:
1) nie uwzględnić wniosków zawartych w petycji;
2) uznać się niewłaściwym do rozpatrzenia petycji w zakresie pkt 2-11 i przekazać ją organowi
właściwemu do rozpatrzenia tj. Sejmowi RP, Senatowi RP i Prezydentowi RP.
2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach
i zobowiązuje się go do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia, w tym
zawiadomić go o przesłaniu petycji w pozostałym zakresie do organów właściwych do jej
rozpatrzenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Gorzała
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Załącznik
do Uchwały Nr XI/80/2019
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 20 grudnia 2019 r.
UZASADNIENIE
Petycja z dnia 28.11.2019 r. (data wpływu 29.11.2019 r. godz. 17:01) złożona w interesie
publicznym przez adwokata Renatę Sutor zawiera wniosek o zmianę przepisów prawa
miejscowego we wszystkich gminach, powiatach i województwach w Polsce, aby miejsca
publiczne służące jako parkingi przed wszystkimi Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były
nieodpłatne oraz aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie
przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach.
Przewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach skierował ww. petycję do rozpatrzenia przez
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
Na posiedzeniu w dniu 20.12.2019 r. Komisja Skarg , Wniosków i Petycji zapoznała się z
petycją i stwierdziła, że nie zachodzi konieczność podejmowania inicjatywy uchwałodawczej.
Rada Powiatu po zapoznaniu się z treścią petycji oraz stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji uznaje, że brak jest podstaw do jej uwzględnienia, ponieważ Powiatowi
Siedleckiemu nie podlegają takie miejsca publiczne jak Kościół czy cmentarz. Powiat Siedlecki nie
prowadzi również szpitala, dlatego też petycja w części dotyczącej postulatu w zakresie
nieodpłatnych parkingów przed szpitalami i sposobu ustalania cen sprzedawanych w szpitalach
artykułów spożywczych jest bezprzedmiotowa.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada postanawia o nieuwzględnieniu petycji z wyżej
wskazanych względów. Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie
rozpatrzenia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy o petycjach.
Jednocześnie Rada Powiatu w Siedlcach informuje, iż przedmiotowa petycja w
przeważającej większości tj. w pkt 2-11 dotyczy właściwości innych podmiotów, w związku z tym
wykonując zobowiązanie z art. 7 ust. 2 ustawy o petycjach, Rada Powiatu w Siedlcach postanawia
przekazać przedmiotową petycję zgodnie z właściwością do Sejmu RP, Senatu RP i Prezydenta RP.
Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Gorzała
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